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A GAzetA dos Municípios

Taubaté supera
52 mil doses de

vacinas contra influenza

Capricórnio 2 recebe
nivelamento mecânico com 

bica corrida em Caragua Mais de 500 pessoas passam por avaliação
durante Campanha de Prevenção e Diagnóstico 

Precoce de Câncer Bucal em Caçapava

2º Festival Regional Arte Encanto 
marca abertura da Campanha do 
Agasalho em Pindamonhangaba

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que já foram 
aplicadas 52.024 doses da 
vacina contra influenza no 
município desde o início 
da campanha em 10 de 
abril. Puérperas (mães que 
deram à luz recentemente) 
e professores são os gru-
pos prioritários com maio-
res percentuais de adesão . 
Em números absolutos, os 
idosos são os que apresen-
tam o maior quantitativo 
de doses aplicadas.
A campanha segue até o 
dia 31 de maio. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
junto à Vigilância Epide-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep), está realizando 
o nivelamento mecânico 
com bica corrida na Rua 
5, do bairro Capricórnio 
2, localizado na região 
Norte da cidade. Segundo 
o responsável pela equipe 
da Sesep a rua não pavi-
mentada estava intransitá-
vel por causa de estragos 

Um total de 591 pessoas 
foram atendidas durante a 
Campanha de Prevenção 
e Diagnóstico Precoce de 
Câncer Bucal realizada 
na Praça da Bandeira pela 
Divisão de Assistência 
Odontológica da Secreta-
ria de Saúde de Caçapava, 
em conjunto com a Cam-
panha de Vacinação contra 
a Gripe. 
A ação, que tem por obje-
tivo prevenir e diagnosti-
car precocemente o câncer 
de boca, contou            com 
o apoio dos alunos do cur-
so de Odontologia da Fa-
culdade São Lucas de Ca-
çapava.
Além da Praça da Bandei-
ra, nove postos de saúde 
tiveram dentistas fazendo 

Pindamonhangaba reali-
za, de 9 a 11 de maio, o 2º 
Festival Regional Arte En-
canto, na Praça do Quar-
tel. A abertura será às 18 
horas e marcará a abertura 
também da Campanha do 
Agasalho 2019 em Pinda-
monhangaba.
O evento contará com as 
primeiras caixas para ar-
recadação de agasalhos 
e, na sequência, a partir 
das 19h30, será realizado 
um show gratuito com a 
cantora internacional de 
Blues, Dawn Tyler Wat-
son – atração principal 
também do Bourbon Fes-
tival de Paraty.
O Festival Regional Arte 
Encanto conta com uma 
grande estrutura e é or-
ganizado especialmente 
como uma opção de lazer 
para as famílias de Pinda-
monhangaba, sendo ainda 
uma opção para o presen-
te do Dia das Mães. Sua 
programação conta com 
muita música, gastrono-
mia, feira de alimentos 
orgânicos, exposição de 
orquídeas e, claro, artesa-
nato da cidade e da região. 
Confirmada já a presença 
das Fazedeiras da Serra e 

miológica de Taubaté pelo 
telefone 3629-6232.
Campanha de vacinação 
contra influenza (prévia 
de 10 de abril a 6 de maio)
Total de doses aplicadas: 
52.024
Total de doses para os pú-
blicos alvo com meta de 
cobertura: 41.344 (cober-
tura de 59,99%)
Crianças
Público – 20.254
Doses aplicadas – 11.582
Cobertura – 57,18%
Gestantes
Público – 2.963
Doses aplicadas – 1.727
Cobertura – 58,29%
Puérperas

feitos pelas chuvas. “Com 
os serviços de nivelamen-
to, o trânsito de veículos  e 
de pedestres vai ficar bem 
melhor e mais seguro”.
Aproximadamente 60 me-
tros cúbicos de bica corri-
da (material composto de 
pó de pedra com cascalho) 
estão sendo utilizados na 
manutenção da via. Além 
de nivelar a rua cobrin-
do os buracos, o material 

esse atendimento no últi-
mo sábado.
As equipes realizaram 
avaliações e deram orien-
tações sobre como fazer 
o autoexame da boca e 
como identificar lesões 
que podem progredir para 
o câncer. 
Após avaliação, havendo 
a suspeita da doença, os 
pacientes são           en-
caminhados para atendi-
mento com o profissional 
especialista.
Entre os principais fatores 
que podem levar ao apare-
cimento do câncer de boca 
estão o vício de fumar e 
consumir bebidas alcoóli-
cas em excesso. 
Quando fumo e álcool es-
tão associados, o risco de 

de outros artesãos que fi-
zeram muito sucesso na 
primeira edição da feira, 
realizada em dezembro.
Na sexta-feira (10), a mú-
sica fica por conta do Ra-
finha Acústico, uma das 
maiores revelações musi-
cais do Vale do Paraíba, 
que tem como diferencial 
canções temáticas, refle-
xivas e emocionantes. Já 
o sábado (11), será repleto 
de atividades, a partir das 
10 horas. Haverá apresen-
tação das alunas de balé 
do Projeto Reinvente (do 
Fundo Social de Solidarie-
dade) e Student Dance; do 
projeto cultural Fazendo 
Arte com Dança Urbana 
e Dance Hall, dos Salesia-
nos; Camerata Jovem do 
Projeto Jataí, de Moreira 
César; o músico pindamo-
nhangabense Wagner Mu-
zak, que canta MPB com 
letras em homenagem a 
Pinda; encerrando com o 
show de blues com Luana 
Mascari, de Caraguatatu-
ba.
Além das atrações musi-
cais, haverá diversas op-
ções de alimentação para 
os participantes do evento, 
por meio dos foodtrucks, 

Público – 487
Doses aplicadas –559
Cobertura – 114,7%
Trabalhadores da Saúde
Público – 8.904
Doses aplicadas – 4.742
Cobertura – 53,26%
Idosos
Público – 32.323
Doses aplicadas – 20.024
Cobertura – 61,95%
Professores
Público – 3.977
Doses aplicadas – 2.710
Cobertura – 68,14%
Pacientes com comorbida-
de (sem meta de cobertu-
ra) – 10.437 doses
Policiais (sem meta de co-
bertura) – 243 doses

também dificulta a forma-
ção de lama.
A Sesep está trabalhando 
no local com uma equipe 
formada por quatro fun-
cionários e com o apoio 
de uma moto niveladora 
(Patrol) e um caminhão 
trucado.
O trabalho teve início na 
manhã de hoje e será fi-
nalizado ainda no final da 
tarde.

desenvolver a doença au-
menta mais de 100 vezes. 
No caso de câncer de lá-
bios, a exposição ao sol é 
o principal fator, seguido 
do fumo.
A Divisão de Assistência 
Odontológica do municí-
pio mantém no Centro de 
Especialidades Odontoló-
gicas, localizado no Cen-
tro de Saúde Dr. Odilon 
de Souza Miranda, pro-
fissionais altamente capa-
citados para diagnóstico e 
orientação de tratamento.
Mais informações nos 
PSFs que possuem Equi-
pe de Saúde Bucal ou na 
Divisão de Assistência 
Odontológica do Municí-
pio, por meio do telefone 
(12) 3653-4000.

além dos expositores de 
doces, queijos, embutidos, 
licores e outros itens da 
gastronomia artesanal.
O evento é uma realiza-
ção do Fundo Social de 
Solidariedade com apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 
A intenção é reunir os ar-
tesãos da cidade e da re-
gião, oferecendo várias 
opções para os visitantes 
do evento, com o melhor 
em artesanato e resgate da 
cultura tradicional da re-
gião.
“Este será um momento de 
celebração e divulgação 
do trabalho dos artistas 
de nossa cidade e de levar 
para os visitantes todas as 
novidades desenvolvidas 
também na região. É um 
evento que fortalece o ar-
tesanato da nossa cidade, 
com artes que encantam 
toda a família, além de 
ser uma oportunidade das 
pessoas serem solidárias 
e levarem suas doações 
de agasalhos para a nossa 
Campanha do Agasalho 
2019”, destacou a presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda, 
Cláudia Domingues.
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Abernessia.
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
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SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Cinco motivos para beber água de manhã

1 – Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil 
a absorção de nutrientes.
2 – Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3 – Ajuda a perder peso. Beba 500 mls. de água pela manhã faz seu meta-
bolismo trabalhar 25% mais rápido.
4 – Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando 
numa pele macia e brilhante.
5 – Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções 
diárias e combatendo infecções.
***
A ulmaria sempre foi utilizada para aliviar dores e febres. Quando a Bayer 
produziu a fórmula de um produto similar ao salicilato extraído da planta, 
o acetilsalicilato, reconheceu seu valor dando ao produto o nome de Aspi-
rina, derivado do antigo nome botânico da ulmaria, spiraca ulmaria.
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes, na Idade 
Média. No século 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Neroli, desco-
briu que o azeite extraído de suas flores e o empregou como perfume. Hoje 
em dia o “azeite de neroli”, como passou a ser chamado, alcança preços 
proibitivos.

Humor

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracias, sem garantias. 
Favor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio, aos cui-
dados de Tião K. Loteiro... Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são ori-
ginais. Valor sentimental muito grande, pois foi da minha adorada avó, 
que o conservou por mais de setenta anos, praticando todos os dias sempre 
as mesmas notas. Nunca tocou bem, mas aquilo era uma alegria pra ela. 
Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde quase metálico, calotas originais, 
com brilho intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma mul-
ta (porque eu queimei todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu 
nunca os lavei), rebaixada (eu tirei os amortecedores), motor envenenado 
(eu só abasteço com gasolina batizada). Não vendo, não troco e nem em-
presto, eu só botei este anúncio pra que vocês morram dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher, extremamente chata, ano 60, em bom estado de 
conservação, ela só reclama de manhã até a noite, todos os dias da sema-
na, inclusive aos sábados, domingos e feriados Não é necessário trocar 
as pilhas porque parece que as pilhas dela não vão acabar nunca. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer 
que existam por aí.

Mensagens

Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor desprendido de generosidade amorosa. Cultive es-
ses estados. Conheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fanta-
sias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades 
nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 58, Termo nº 6984
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO GEOVANI DIAS e JÉSSICA DOS SANTOS RAMOS, apresentando os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 16 de junho de 1989, de profissão mecânico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Avenida das Petunias, 
nº 306, Residencial Vale das Flores, Tremembé, CEP 12120-000, filho de ANTONIO DONIZETI DIAS, de 59 anos, nascido 
na data de 17 de julho de 1959, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Redenção da Serra/SP e de MARCIA 
ALBINO DOS SANTOS DIAS, de 59 anos, nascida na data de 28 de abril de 1960, residente e domiciliada em Taubaté/
SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 6 de janeiro de 1990, de profissão do lar, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MARIA DE LOURDES RAMOS, de 58 anos, 
nascida na data de 23 de janeiro de 1961, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de São Luis do Paraitinga/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 58, Termo nº 6985
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL DOUGLAS SILVEIRA e DHEIZZE CAROLINE GARCIA COSTA, apre-
sentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 30 de julho de 1983, de profissão administrador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
no mesmo endereço da contraente, filho de MARIA EULAMPIA SILVEIRA, de 69 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na 
data de 11 de fevereiro de 1950, residente e domiciliada em Caraguatatuba/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 
27 de julho de 1988, de profissão arquiteta, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Avenida Flor de Lilás, nº 430, 
Vale das Flores, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de CARLOS ORTIZ COSTA, falecido em Taubaté/SP e de SANDRA 
CRISTINA GARCIA DA SILVA, de 55 anos, natural de Governador Valadares/MG, nascida na data de 17 de maio de 1963, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Tremembé, 7 de maio de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Integral abre atividades do 
Celebrar 2019 com

exposição de arte itinerante

A Secretaria de Educação 
de Taubaté, por meio do 
programa de ensino in-
tegral, promove uma ex-
posição de arte itinerante 
como o início das ativi-
dades do Celebrar 2019. 
Com o tema “Terra Ado-
rada, os filhos deste solo”, 
a exposição tem início no 
dia 9 de maio às 8h30 na 
Câmara Municipal.
 O Celebrar é um even-
to promovido em parce-
ria com a Universidade 
de Taubaté (Unitau) por 
meio de convênio e mar-
ca o encerramento do ano 
letivo com apresentações 
artísticas (dança, teatro e/
ou música) realizadas pe-
las oficinas do integral. Na 
exposição serão expostas 

telas e esculturas elabora-
das por alunos que partici-
pam dessas atividades.
Neste ano o Celebrar 
aborda a diversidade cul-
tural do país, nas crenças, 
costumes, modo de vida, 
culinária, entre outros. Os 
alunos vão demonstrar as 
características culturais 
das regiões brasileiras, por 
meio das linguagens artís-
ticas, com apropriação e 
aprofundamento da iden-
tidade cultural das mes-
mas (norte, sul, sudeste, 
nordeste e centro-oeste), 
norteadas pela pesquisa, 
traduzindo essas informa-
ções para o contexto so-
cioeducativo.
Atualmente são 58 uni-
dades escolares na rede 

municipal de ensino de 
Taubaté, com aproxima-
damente 10.500 alunos 
atendidos em período in-
tegral. 
Estas unidades ofertam 
aos alunos atividades 
pedagógicas, culturais 
e esportivas, no contra-
turno do período regular 
de aulas. A jornada tem 
10 horas entre o ensino                       
regular e integral, com a 
oferta de até quatro refei-
ções diárias.
A exposição de arte itine-
rante também ficará por 
15 dias em cada um desses 
locais: Taubaté Shopping 
(21 de maio), Fêgo Ca-
margo (4 de junho) e  Via 
Vale Garden Shopping (18 
de junho).
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Taubaté institui
Procuradoria-Geral

Via Vale Garden Shopping é novo parceiro da
Campanha Maio Amarelo

Prefeitura de Taubaté
entrega novo prédio
do Cadastro Único

A Prefeitura de Taubaté 
institui oficialmente nesta 
terça-feira, dia 7 de maio, 
a Procuradoria-Geral do 
Município. A cerimônia 
está prevista para ser re-
alizada às 10h no auditó-
rio da Escola do Trabalho 
Jaboticabeiras II.
A Procuradoria-Geral de 
Taubaté foi instituída por 
meio da Lei Complemen-
tar nº 436, de 12 de abril 
de 2019, após aprovação 
pela Câmara Municipal. 
Com isto, a Secretaria de 
Negócios Jurídicos de 
Taubaté fica extinta, bem 
como o cargo de secretá-
rio.
Conforme a Lei Comple-

O Via Vale Garden Sho-
pping é o novo parceiro da 
Prefeitura de Taubaté na 
Campanha Maio Amare-
lo 2019. Nos sábados dos 
dias 11,18 e 25 de maio, 
das 16h às 20h, haverá mi-
nicircuito, distribuição de 
panfletos e brindes, além 
de integração com o robô 
do programa permanente 
de educação de trânsito.
Com o minicircuito as 
crianças podem vivenciar 
situações sobre regras 
básicas, a importância da 
sinalização viária e os va-
lores desejados para uma 
condução ética e segura 
no trânsito. Neste ano as 
ações do Maio Amarelo 
foram intensificadas den-
tro do convênio firmado 
com o Detran/SP por meio 
do Movimento Paulista 
de Segurança Viária, com 
repasses ao município 
de multas estaduais, que 
representam um investi-
mento de R$ 165.800,00 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social, entrega na 
próxima quarta-feira, 8 
de maio, às 10h, o novo 
prédio do setor de Cadas-
tro Único. O prédio fica 
na rua Pasqua Scalzoto 
Pastorelli, 82, Jardim das 
Nações e antes funcionava 
para entrega de cestas bá-
sicas de servidores da pre-
feitura. Ele foi revitalizado 
e readequado para atender 
com conforto os muníci-
pes que buscam por aten-
dimento. O valor total da 
obra é de R$375.291,12.
O Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (Cadastro 

mentar determina, a Pro-
curadoria-Geral possui 
autonomia técnica para 
definir a orientação jurí-
dica do Poder Executivo 
Municipal. Também é do-
tada de autonomia admi-
nistrativa para, observa-
das as normas aplicáveis 
à administração pública 
municipal em geral, defi-
nir seu respectivo regime 
de funcionamento, organi-
zar seus serviços e órgãos 
e praticar os atos necessá-
rios à gestão de seus recur-
sos financeiros, materiais 
e humanos, inclusive no 
tocante à administração 
de seu quadro próprio de 
procuradores municipais.

nesta ação de educação de 
trânsito. Foram implanta-
das faixas com mensagens 
educativas em diversas 
vias da cidade, além da 
distribuição de panfletos, 
brindes e campanhas nas 
mídias. A campanha Maio 
Amarelo teve início no dia 
2 de maio e visa chamar a 
atenção da população so-
bre o risco de acidentes 
e mortes no trânsito e os 
cuidados que todos devem 
observar para a redução 
desses índices. A cor ama-
rela foi escolhida por ser 
muito presente nas sina-
lizações de trânsito, nas 
placas de advertência e no 
semáforo, onde o amare-
lo indica que o motorista 
precisa ter atenção.
A cidade de Taubaté redu-
ziu significativamente os 
índices de acidentes nos 
últimos 6 anos, em torno 
de 65%, sendo que em 
2012 foram registrados 
4.853 acidentes e 1.704 

Único) é um instrumento 
que identifica e caracte-
riza as famílias de baixa 
renda, permitindo que o 
governo conheça melhor a 
realidade socioeconômica 
dessa população. Nele são 
registradas informações 
como: características da 
residência, identificação 
de cada pessoa, escolari-
dade, situação de trabalho 
e renda, entre outras.
Desde 2003 o Cadastro 
Único se tornou o prin-
cipal instrumento para a 
seleção e a inclusão de fa-
mílias de baixa renda em 
programas federais, sendo 
usado obrigatoriamen-
te para a concessão dos 
benefícios do Programa 

A estrutura organizacio-
nal passa a ser composta 
pela Procuradoria Admi-
nistrativa, Procuradoria 
Judiciária, Procuradoria 
Tributária e Procuradoria 
Trabalhista. Cada Procu-
radoria será chefiada por 
um procurador indicado 
pelo procurador-geral. O 
procurador-geral do muni-
cípio, nomeado pelo chefe 
do Poder Executivo, será 
escolhido obrigatoriamen-
te entre os procuradores 
estáveis, com, no mínimo, 
10 anos de experiência ju-
rídica. O procurador-geral 
terá mandato fixo de dois 
anos, podendo ser recon-
duzido por igual período.

em 2018. Já em 2019 a re-
dução no primeiro trimes-
tre foi de 26%, quando 
comparado com o mesmo 
período do ano passado. 
Os dados são fornecidos 
pelo 5º Batalhão da Polí-
cia Militar.
Essa redução é um reflexo 
das ações da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, que 
realiza um trabalho per-
manente de educação para 
o trânsito com orientação 
para munícipes, escolas e 
empresas; serviços de im-
plantação, adequação e re-
vitalização da sinalização 
viária, e também ao traba-
lho ostensivo nas ações de 
fiscalização de trânsito e 
no monitoramento através 
das câmeras do COI.
Já o índice de mortes no 
trânsito acumulou queda 
de 27% no primeiro tri-
mestre deste ano com 8 
mortes registradas contra 
11 no mesmo período de 
2018, conforme dados do 

Bolsa Família, da Tarifa 
Social de Energia Elétrica, 
do Programa Minha Casa 
Minha Vida, da Bolsa Ver-
de, entre outros. Também 
pode ser utilizado para a 
seleção de beneficiários 
de programas ofertados 
pelos governos estaduais e 
municipais. Por isso, fun-
ciona como uma porta de 
entrada para as famílias 
acessarem diversas políti-
cas públicas.
Serviço:
Novo prédio do Cadastro 
Único
Data: 8 de maio
Horário: 10h
Local: rua Pasqua Scalzo-
to Pastorelli, 82 – Jardim 
das Nações

Infosiga. As mortes no 
trânsito são ocasionadas 
principalmente por impru-
dência dos motoristas e 
pedestres e estão relacio-
nados a alcoolemia, ex-
cesso de velocidade e des-
respeito às leis de trânsito 
de forma geral.
Para reduzir os índices de 
mortes no trânsito foi cria-
do o Comitê de Segurança 
Viária, formado por mem-
bros das Secretarias de 
Mobilidade Urbana, Edu-
cação e de Saúde, Guarda 
Civil Municipal, Polícia 
Militar, Corpo de Bom-
beiros, Detran/SP, Polícias 
Rodoviárias Federal e Es-
tadual, DER/SP, conces-
sionária Nova Dutra, entre 
outros, com o objetivo de 
avaliar e tratar as causas 
dos acidentes com vítimas 
e firmar uma agenda para 
a implementação de ações 
de fiscalização no trânsito, 
que serão intensificadas 
neste ano.

Serviço:
Campanha Nacional Maio 
Amarelo 2019
7 de maio – 9h às 19h
Palestra
Local: EMEIEF Prof. Ci-
niro Mathias Bueno Chá-
cara Ingrid – rua Trinca 
Ferro, 354 – Chácaras In-
grid
8 de maio – 17h às 21h
Blitz educativa
Local: em frente ao pré-
dio do Direito da Unitau 
– parque Dr. Barbosa de 
Oliveira, 285 – Centro
11 de maio – 16h às 20h
Minicircuito
Local: Via Vale Garden 
Shopping – avenida Dom 
Pedro I, 7181 – Estoril
14 de maio – 9h às 16h
Minicircuito
Local: Supermercado Shi-
bata – avenida Bandeiran-
tes, 808 – Jardim Maria 
Augusta
16 de maio – 9h às 19h
Palestra (fundamental + 
EJA)

Local: EMEF Diácono 
José Angelo Victal – ave-
nida presidente Getúlio 
Vargas, 625 – Santa Luzia
18 de maio – 16h às 20h
Minicircuito
Local: Via Vale Garden 
Shopping – avenida Dom 
Pedro I, 7181 – Estoril
25 de maio
Palestra – 9h30 às 11h30
Local: Centro de Forma-
ção de Condutores – rua 
Dona Chiquinha de Mat-
tos, 20 – Centro
Minicircuito – 16h às 20h
Local: Via Vale Garden 
Shopping – avenida Dom 
Pedro I, 7181 – Estoril
31 de maio – 13h às 15h 
(encerramento)
Minicircuito adaptado + 
apresentação musical e te-
atral
Local: EMIEF Sargen-
to Everton Vendramel de 
Castro Chagas (Sítio II) 
– avenida Dr. José Ortiz 
Patto, s/nº – Sítio Santo 
Antônio
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Super comédia gratuita
“Até que o tinder nos separe”
é opção para o dia das mães

Caraguatatuba cria projeto de 
primeiro emprego destinado

aos jovens do município

Se você gosta de comédia, 
uma ótima opção para o 
Dia das Mães é o espe-
táculo teatral “Até que o 
Tinder nos separe”, que 
acontece neste domingo 
(12), às 20 horas, no Tea-
tro Galpão.
A entrada é gratuita e o 
ingresso deve ser trocado 
por 1 kg de alimento não 
perecível, exceto sal. A 
troca será quinta a sexta-
feira, na sede do Fundo 
Social de Solidariedade 
(rua Deputado Claro Cé-
sar, 53, centro) e no do-
mingo, a partir das 19 ho-
ras, na bilheteria do Teatro 
Galpão. A comédia com o 
ator Vitor Branco é uma 
paródia inspirada no filme 
“Eu os declaro marido e 
Larry”. Dois amigos héte-
ros decidem se casar para 

Caraguatatuba implan-
ta ainda neste semestre o 
projeto Primeiro Empre-
go, com a oferta de vagas 
de trabalho para jovens de 
14 a 21 anos idade, que 
nunca trabalharam for-
malmente, com carteira 
assinada.
Serão ofertadas 80 vagas 
por semestre, onde os se-
lecionados ficarão seis 
meses em curso preparató-
rio para o mercado de tra-
balho. Após capacitação, 
o Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) en-
caminhará os candidatos 
para hotéis, pousadas e 
comércios em geral.
Os escolhidos serão con-
tratados como Jovem 
Aprendiz e a duração do 
contrato será de até dois 
anos. O projeto é uma das 
propostas do plano de go-
verno do prefeito Aguilar 
Junior, sempre com foco 

aproveitar benefícios atra-
vés de uma união homo-
afetiva (conhecida como 
casamento igualitário). 
Traumatizado pela morte 
da esposa há cinco anos, 
Beto além de cardíaco tem 
a tarefa de cuidar de dois 
filhos que se encontram 
estudando em um colégio 
interno. A questão, entre-
tanto, tem atormentado 
seus pensamentos: o que 
aconteceria com as crian-
ças caso ele vem a faltar. 
Mas uma brilhante ideia 
pode resolver essa situa-
ção: se casar com seu ami-
go de longa data, seu vizi-
nho Zeca, desempregado 
há anos, mas totalmente 
viciado no aplicativo Tin-
der.
Com incentivo do seu 
amigo Zeca, Beto vai co-

na qualificação do cida-
dão, para captação de um 
melhor emprego.
Aumento da colocação no 
mercado de trabalho – De 
acordo com o IMO – sis-
tema do Governo Federal 
de Intermediação de Mão 
de Obra, Caraguatatuba 
praticamente triplicou a 
colocação no mercado de 
trabalho em comparação 
aos últimos quatro anos.
Nos anos de 2014 e 2015, 
o aproveitamento foi de 
30%, já nos anos de 2017 
e 2018, subiu para 56%, 
aumentando quase mil 
empregos formalizados.
O aumento do índice foi 
possível devido ao pro-
cesso de preparação que 
o PAT realiza com os can-
didatos, com a oferta de 
capacitação sobre com-
portamento e elaboração 
de currículo. O processo 
torna o empregado mais 

nhecendo mulheres e cada 
uma delas revelando tra-
ços de suas personalidades 
até perceberem a visita de 
uma fiscal para constatar 
essa união. Está armada a 
confusão.
A peça é uma produção 
do ator Vitor Branco, o 
personagem “Mafioso” do 
programa “A praça é nos-
sa”, no SBT, que também 
faz parte do elenco.
O Teatro Galpão fica na 
rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750, no Parque 
das Nações.
Os alimentos arrecadados 
serão destinados ao Fun-
do Social de Solidarieda-
de, para ajudar as famílias 
que mais precisam. O es-
petáculo faz parte do Pro-
jeto Cultura Solidária, por 
meio do ProAc.

preparado para o proces-
so seletivo, com grandes 
chances de contratação.
Durante a alta tempora-
da (dezembro/18 a mar-
ço/19), o PAT realizou 
mais de 3,5 mil encami-
nhamentos para vagas de 
emprego. Das 363 vagas 
captadas, mais de 200 pes-
soas foram colocadas no 
mercado de trabalho, uma 
média de 56% de aprovei-
tamento, ultrapassando a 
metade das solicitações.
Além do trabalho formal, 
os empregos de alta tem-
porada garantiram 170 
vagas de freelance para 
quiosques e bares, que são 
os empregos informais, 
normalmente apenas aos 
finais de semana, muitas 
vezes complementando a 
renda do trabalhador.
Serviço – PAT – Rua 
Taubaté, 520 – Sumaré  –  
(12) 3882-5211

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POTIM – 032/2019 – CONTRATADOS: IMPRENSA OFICIAL DO ES-
TADO S/A - IMESP – OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLI-
CIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATAN-
TE, PELO SISTEMA “ON-LINE”, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO 
“DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO” – VIGÊNCIA: 08/04/2019 
À 08/04/2020 – VALOR: R$ 40.000,00 – MODALIDADE: DISPENSA PE-
DIDO Nº 0435/2019; 033/2019 – CONTRATADOS: DANIVAL MASCARI-
NI DE SOUZA – OBJETO: PROJETO: CADASTRO DE PRESTADORES 
DE SERVIÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA: “ARTE 
DE REPRESENTAR” PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUL-
TURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE POTIM/SP.  – VIGÊN-
CIA: 15/04/2019 À 15/12/2019 – VALOR: R$ 6.400,00 – MODALIDADE: 
CHAMADA PUBLICA Nº 005/2019; 034/2019 – CONTRATADOS: ANDRE 
LUIS DA SILVA – OBJETO: PROJETO: CADASTRO DE PRESTADORES 
DE SERVIÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA: “ARTE 
DE REPRESENTAR” PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTU-
RA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE POTIM/SP.  – VIGÊNCIA: 
15/04/2019 À 15/12/2019 – VALOR: R$ 6.400,00 – MODALIDADE: CHA-
MADA PUBLICA Nº 005/2019.

Aviso de Retificação de Edital - Tendo em vista a necessidade de alteração 
no Termo de Referência do Edital da licitação modalidade Pregão Presen-
cial Nº 017/2019, cujo objeto é: Registro de Preços para Aquisição Futura 
e Parcelada de Utensílios Hospitalares, devido à alteração na descrição 
do item 04 e 05, fica alterada a data de abertura da sessão para o dia 
23/05/2019 às 09h00min. Potim, 07 de maio de 2019 – André L. S. Oliveira 
– Pregoeiro.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE POTIM - 011/2019 – DETENTORA: GR IND. 
COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE HIPOCLORITO 
DE SÓDIO - VIGÊNCIA: 12/04/2019 À 11/04/2020 - VALOR: R$ 86.760,00 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019; 012/2019 – DE-
TENTORA: PRIME ASFALTOS LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CBUQ, COM 
ADITIVO FAIXA C, PARA APLICAÇÃO A FRIO, EM SACOS DE 25 KG - 
VIGÊNCIA: 12/04/2019 À 11/04/2020 - VALOR: R$ 121.800,00 - MODALI-
DADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019; 013/2019 – DETENTORA: 
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICA-
MENTOS - VIGÊNCIA: 29/04/2019 À 28/04/2020 - VALOR: R$ 191.574,26 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 014/2019 – DE-
TENTORA: ALFALAGOS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VIGÊNCIA: 
29/04/2019 À 28/04/2020 - VALOR: R$ 11.944,90 - MODALIDADE: PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 015/2019 – DETENTORA: B. D. BARBO-
SA EIRELI EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VIGÊNCIA: 29/04/2019 À 
28/04/2020 - VALOR: R$ 214.655,10 - MODALIDADE: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 007/2019; 016/2019 – DETENTORA: BIOHOSP PRODUTOS HOS-
PITALARES S/A - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VIGÊNCIA: 29/04/2019 
À 28/04/2020 - VALOR: R$ 17.640,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 007/2019; 017/2019 – DETENTORA: COMERCIAL CIRUR-
GICA RIOCLARENSE LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VIGÊNCIA: 
29/04/2019 À 28/04/2020 - VALOR: R$ 160.624,40 - MODALIDADE: PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 018/2019 – DETENTORA: INOVAMED 
COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VI-
GÊNCIA: 29/04/2019 À 28/04/2020 - VALOR: R$ 24.011,10 - MODALIDA-
DE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 019/2019 – DETENTORA: RO-
GÉRIO VIEIRA INSUMOS ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VIGÊNCIA: 
29/04/2019 À 28/04/2020 - VALOR: R$ 239.326,20 - MODALIDADE: PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 020/2019 – DETENTORA: SOMA/SP 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VI-
GÊNCIA: 29/04/2019 À 28/04/2020 - VALOR: R$ 47.422,00 - MODALIDA-
DE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 021/2019 – DETENTORA: AL-
BERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORTACAO EPP - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
PNEUS E CÂMARAS DE AR - VIGÊNCIA: 29/04/2019 À 28/04/2020 - VA-
LOR: R$ 40.817,80 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019; 
022/2019 – DETENTORA: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTI-
COS EIRELI EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR - VIGÊNCIA: 
29/04/2019 À 28/04/2020 - VALOR: R$ 136.436,00 - MODALIDADE: PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 011/2019; 023/2019 – DETENTORA: EL ELYON 
PNEUS EIRELI ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR - VIGÊN-
CIA: 29/04/2019 À 28/04/2020 - VALOR: R$ 134.345,00 - MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.


